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Днес, 13.03.2018 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
642/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № РД 22- 
1869/01.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на публично 
състезание с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„ Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж  
2014-2020“’\  с публикувано обявление с ID 781446 на дата 03.04.2017 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2017-0019. с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/474.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор на Дирекция ..Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново;
2. Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция ..Проекти и програми" в Община 
Велико Търново;
3. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново;

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-99 от 07.03.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/474. за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения.

На заседанието не присъстваха представители на участниците и представители на 
средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията започна да отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри" на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, както следва:

I. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 53-1026-1/24.04.2017 г. на 
„Актив” ООД, с ЕИК 813194075, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. 
„Дунав“ № 5, ет. 2, тел.: 052/66 07 00, факс: 052/66 07 30; e-mail: activ@activ.bg, лице за
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контакти: Симеон Симов.
П лик „П редлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Симеон Симов -  Управител на ..Актив" ООД - 2 стр., стр.66-67;
2. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;

Предлаганото от участника възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка е:
20 736,00 (двадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) лева без ДДС и
24 883,20 (двадесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и три лева и двадесет 

стотинки) лева с ДДС.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 30 % от стойността на договора.

II. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-19089-5/24.04.2017 
г., 09:33 ч. на „Финанс одит консулт 2002” ООД, с ЕИК 103710896, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ПК 9000, бул. „Осми приморски полк” № 122, вх. Б, ет. 2, ап. 80, 
телефон: 052/ 991 214; 052/ 991 122; факс: 052/721540; e-mail: fok2002@abv.bg, лице за 
контакти: Фанка Нонева.

П лик „П редлагани ценови параметри” съдържа:
1. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;
2. Ценово предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Фанка Нонева -  Управител на ..Финанс одит консулт 2002" ООД - 2 стр., стр.1- 
2;

Предлаганото от участника възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка е:
9 800,00 (девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС и
11 760,00 (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева с ДДС.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

III. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-13117- 
5/24.04.2017 г., 09:46 ч. на ..Баланс - М" ЕООД променено от 09.01.2018 г. на „РСМ БГ” 
ЕООД, с ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление: гр. София. ул. „Хан Омуртаг" 
№ 8 и с адрес за кореспонденция гр. София, пл. „Райко Даскалов” № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 18, 
телефон: 02/ 987 55 22; 02/ 987 55 33; факс: 02/ 987 64 46; e-mail: mmihaylova@balance-m.bg, 
лице за контакти: Мариана Михайлова.

П лик „П редлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3. т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Мариана Михайлова -  Управител на ..Баланс -  М“ ЕООД от 09.01.2018 г. 
променено на ,.РСМ БГ" ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;

2. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;

Предлаганото от участника възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка е:
11 500,00 (единадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС и
13 800,00 (тринадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.
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След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията установи, че 
отговарят на предварително обявените условия, не са констатирани несъответствия и 
аритметични грешки при изчисленията.

Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията извърши 
проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72. ал. 1 от ЗОП и реши следното:

Да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението 
за изпълнение на обществената поръчка от:

1. „Финанс одит консулт 2002” ООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение 
на позицията в размер на: 9 800,00 (девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС.

2. „РСМ БГ” ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение на позицията в 
размер на: 11 500,00 (единадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.

В съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да изиска от посочените 
участници подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от тях цени, 
която следва да бъде представена в 5 (пет) дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до обстоятелства, посочени в чл. 72, ал.2 от ЗОП. 
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата по чл. 72. ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от 
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за 
да обосноват предложената цена или разходи.

Комисията реши следващото заседание да е след изтичане на срока за представяне на 
писмените обосновки от участниците.

Комисията завърши своята работа в 10:30 часа.
Настоящия протокрл се състави в един екземпляр.
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